
AU G U ST U S

z o m e r
2 · 0 · 2 · 0

Mini-zomer-KLEUTER –crea 
– atelier 
van 3 t.e.m. 5 jaar 

OF

Mini-zomer-KINDER – crea – 
atelier 
van 6 t.e.m. 8 jaar  

VAN MAANDAG 17 AUGUSTUS TOT WOENSDAG 19 
AUGUSTUS VAN 10U00 TOT 16U00

Elke dag gaan we met een knutselcreatie 
naar huis, spelen toneel, dansen, zingen, ver-
tellen, swingen, schilderen, spelen, lachen, … 
kortom een dag met leuke dingen!! 

Bij inschrijven: graag aangeven: KLEUTER of 
KINDER crea- atelier. 

Info, inschrijven & prijs: www.kopke-t.be  
Of KANSENTARIEF

Acteer- en fi lmkamp 
van 8 tot 14 jaar

VAN MAANDAG 24 AUGUSTUS TOT VRIJDAG 28 AU-
GUSTUS VAN 9U00 TOT 16U00 

Heb je deze zomer zin in een spannend act-
eer- en fi lmkamp? Dan kan je bij Asjemenu 
terecht! We gaan op zoek naar coole ver-
halen, acteren, spelen en werken met fi lm. 
Stopmotion, perspectief, close-up, reclame, 
het wordt supertof! 

Info & inschrijven:
info@asjemenu.be 

Prijs: €120  Of KANSENTARIEF
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Info & inschrijven:
info@asjemenu.be 

Prijs: €120  

Een beperkt aantal plaatsen wordt 
gereserveerd voor mensen met 
een KANSENTARIEF. Je betaalt 
daarvoor slechts 50€ per kamp. 
Lees er alles over op 
werkhuys.be/kansentarief

’T WERKHUYS biedt 
ruimte aan groepen en 
individuen om te creëren, 
repeteren, na te denken of gewoon samen 
te komen. De diverse ruimtes worden aan 
zeer democratische prijzen verhuurd zo-
dat IEDEREEN in ’T WERKHUYS terecht 
kan. Daarnaast beschikken we over een 
ontmoetingsruimte (’t Kaffee) waar je lek-
ker en gezond iets kan eten en/of drinken.

contact
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout
03/432.42.10

www.werkhuys.be 
facebook.com/twerkhuys
#werkhuysvzw

’T 
WERKHUYS

sluit even zijn 
deuren van 

zaterdag 25/07 
tot zondag 

9/08.
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J U L I
Circuskamp Yanimo 
van 6 tot 12 jaar 

VAN MAANDAG 6 JULI TOT VRIJDAG 10 JULI VAN 

9U00 TOT 16U00

Een week vol spelend oefenen en het maken 
van eigen circusnummers! Mét feestelijke 
afsluiter!
  
Info & inschrijven: www.yanimo.be 
Prijs: €125  Of KANSENTARIEF

Musicalstage Kids (Thearte) 
van 6 tot 14 jaar

VAN WOENSDAG 1 JULI TOT ZONDAG 5 JULI VAN 
9U00 TOT 16U30

Hou je van acteren, zingen en dansen en 
liefst nog tegelijk? Dompel jezelf onder in de 
musicalwereld en leer de kneepjes van het 
vak o.l.v. professionele musicalacteurs. Na 
een week intensief repeteren presenteren 
wij een mini-musical voor ouders, familie en 
vrienden! 
Info & inschrijven: www.thearte.be/antwer-
pen
Prijs: €200 / week (kortingsprijs: €180 + 
voor- en nabewaking) Of KANSENTARIEF

Wetenschapsdagen: 
Groene vingers
 van 6 tot 12 jaar

VAN MAANDAG 13 JULI TOT VRIJDAG 17 JULI VAN 
9U00 TOT 17U00

Ga je graag op ontdekkingstocht naar de 
natuur in de stad? Dan is deze activiteit iets 
voor jou! Spelenderwijs leren we 101 boe-
iende dingen over de natuur in de stad en de 
dieren die er leven. We gaan natuurlijk ook 
zelf aan de slag en gaan op bezoek bij een 
imker in het Ecohuis… 

Info & inschrijven: www.jcw.be 
Prijs: €100/ week (kortingsprijs: €80)  Of 

KANSENTARIEF

Vlekkenkampioenen 
van 6 tot 11 jaar  

VAN MAANDAG 6 JULI TOT VRIJDAG 10 JULI VAN 
9U00 TOT 16U00

In dit atelier mag je zoveel vlekken maken als 
je wilt. Morsen moet! We spetteren met inkt, 
verf en woorden. We schrijven samen een 
vlekkig verhaal en kliederen erop los. 
Op het einde mag iedereen komen kijken 
naar onze vlekkenverzameling en volverbaz-
ing luisteren naar onze verrassende verhalen. 
Dit atelier is gebaseerd op het boek: Puntje, 
puntje, puntje van Geert de Kockere. 

Info & inschrijven: post@creatiefschrijven.be
Prijs: €110  Of KANSENTARIEF

Acteer- en fi lmkamp
 van 8 tot 14 jaar

VAN MAANDAG 20 JULI TOT 24 JULI VAN 9U00 TOT 
16U00

Heb je deze zomer zin in een spannend act-
eer- en fi lmkamp? Dan kan je bij Asjemenu 
terecht! We gaan op zoek naar coole ver-
halen, acteren, spelen en werken met fi lm. 
Stopmotion, perspectief, close-up, reclame, 
het wordt supertof! 

Info & inschrijven: info@asjemenu.be
Prijs: €120 Of KANSENTARIEF

Muzisch inlee�kamp ‘China’ 
van 3 tot 6 jaar 

VAN MAANDAG 20 JULI TOT 24 JULI VAN 9U00 TOT 
16U00

Tijdens deze spannende week moeten we 
de verloren koffer van “Lucy May” naar haar 
oma in China brengen! Op deze wonderlijke 
tocht komen we veel te weten en doen we al-
lerlei leuke dingen zoals dansen met draken, 
zingen en genieten van oeroude verhalen. 
Niet alles verloopt vlot, samen zullen we op-
lossingsgericht moeten denken en handelen 
om als groep de reis tot een goed einde te 
brengen! 

Info & inschrijven: www.doenjavzw.be/
Prijs: €130 / week of €85 / halve dagen Of 

KANSENTARIEF


